Jotun Industri

VISIR

HINDRER
FUKT OG RÅTE

DOKUMENTERT
BESKYTTELSE *

GIR LENGRE HOLDBARHET
PÅ MALINGSSYSTEMET
Inneholder råtebiocid med
dokumentert effekt mot råteangrep
Inneholder olje for god inntrenging
Sikrer god heft til toppstrøket
Jotun Industri Visir er en grunning som benyttes
før dekkende maling eller transparent beis.
Jotun Industri Visir inneholder råtebiocid og
oljer som trenger godt inn i treverket. Med Jotun
Industri Visir får kledningen den ultimate
beskyttelsen. Utseendet er transparent.
Grunningen er godkjent i biocid-regulativet med

dokumentert effekt mot råtesopp. Jotun Industri
VISIR motvirker også svertesopper og binder
løse trefibre. Overflaten forsterkes og blir
vannavvisende. Jotun Industri VISIR sikrer god
heft før videre behandling.
Jotun Industri VISIR leveres i lys grå farge og
C- og Gul-base. Skal kledningen viderebehandles med transparent beis eller mørk maling,
brekkes Jotun Industri VISIR i henhold til valgt
farge på mellomstrøket.
Kledning grunnet med Jotun Industri VISIR gir
ekstra trygghet mot råte. Grunningen trenger
godt inn i treverket og gir kledningen det beste
utgangspunktet for lang levetid.

Jotun Industri

EGENSKAPER
Jotun Industri VISIR er en alkydbasert, vanntynnet grunning. Inneholder råtebiocid og effektive
virkemidler mot svertesopp. Har meget god inntrenging i kledningen og gir et transparent utseende.
Godkjent i Biocidregulativet i gruppen PT8 Treimpregneringsmidler.
MONTERING
Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømrerfaget.
Når kledningen monteres må kuttflater, endeved og annet ubehandlet treverk grunnes med
Jotun VISIR Oljegrunning 3–4 strøk vått-i-vått.
MELLOM- OG TOPPSTRØK
Jotun Industri VISIR overflatebehandles snarest mulig og innen 2 måneder. Monteres VISIR-grunnet
kledning om vinteren, skal mellom- og toppstrøk påføres så snart temperaturen tillater det.
Til viderebehandling anbefales OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimat ved dekkende behandling eller
TREBITT Oljebeis eller TREBITT Superbeis ved transparent behandling. Dersom kledningen er skitten,
må den vaskes med Jotun 2i1 Kraftvask og Soppfjerner før viderebehandling for å sikre vedheft.
Dersom grunningen blir stående for lenge uten beskyttelse av mellom- og toppstrøk, vil det bli løse
trefibre/nedbrutt treverk. Løse trefibre må da fjernes og treverket grunnes på nytt med Jotun VISIR
Oljegrunning før videre behandling.

TEKNISKE DATA
Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet.
Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri
SIKKERHETSDATA
Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.
Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri
EU grenseverdi for produktet (kat. a/g): 30 g/l (2010).
Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.
BREKKING Baser brekkes over JOTUN Multicolor.

ANMERKNING Produktet tåler ikke frost. Produktet er beregnet for
industriell påføring ved børster eller sprøyting.
TYNNER/RENGJØRINGSMIDDEL Vann.
GODKJENT I HENHOLD TIL EUS BIOCIDREGELVERK
* Miljødirektoratet, har godkjent treimpregneringsmidlet Jotun Industri
Grunning VISIR ifølge reglene gitt i biocidforskriftens § 7, 8 og 12, samt
EU-direktiv 98/8/EF
Jotun Industri Grunning VISIR Grå (N1500): Godkjenning nr. NO-2012-0022
Jotun Industri Grunning VISIR C-base: Godkjenning nr. NO-2012-0024
Jotun Industri Grunning VISIR Gul base: Godkjenning nr. NO-2012-0023

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT JOTUN er Skandinavias ledende
produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre
merkev arer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et
produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke
på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.

Jotun A/S P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se
Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere
annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets
beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.
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